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O AMOR AO PRÓXIMO 

 

O recado do Pai sobre o qual reflectimos neste número data do 
começo do ano de 2014; altura em que o nosso grupo que anseia pel‘A 
Casa do Pai’ se deparava com alguns problemas e opções (algumas delas 
ainda se mantêm). Julgamos oportuno partilhar com os leitores o seu 
conteúdo e analisar alguns pontos sobre a caridade física e a caridade 
espiritual. 

Ao longo do nosso percurso terreno deparamos com situações que 
nos obrigam a parar e a reflectir. Seja uma enfermidade, a morte de 
alguém próximo ou um acontecimento menos dramático, mas que marca 
o nosso caminhar na terra. No nosso dia-a-dia, nos “dias das coisas 
pequenas”, somos muitas vezes confrontados com a necessidade de 
alguém que se encontra ao nosso lado. O nosso Pai aconselha-nos a  parar 
nessas ocasiões e demonstrar um primeiro acto de Amor Divino: “Se vires 
um pobre no chão, pára, ajoelha-te e coloca o teu casaco sobre ele.”  

Quando pela primeira vez lemos estas palavras, lembramo-nos dos 
dias em que com entusiasmo começámos a distribuir alimentos quentes 
aos desabrigados. Era Inverno e abeirou-se de nós uma pessoa para 
receber o alimento; estava vestido com roupa de Verão e nunca para um 
dia frio como aquele. Olhamos uns para os outros e alguém disse: 
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“Infelizmente, hoje não trouxemos roupa para distribuir.” Mas uma senhora 
que estava connosco, pois quis ver como era o nosso trabalho, não 
equacionou nada e de imediato despiu o casaco quente de malha que 
trazia e deu-o àquela vida necessitada. Agasalhou o próximo e, 
aparentemente, ficou ela ao frio. Aquele gesto do qual talvez nem a 
própria hoje se lembre, pois já se passaram muitos anos, foi registado no 
Céu e faz parte do tesouro que esta senhora tem amealhado junto do 
nosso Pai.  

No Seu Evangelho, Jesus mostra-nos o verdadeiro caminho para 
Ele que forçosamente tem de passar pelo amor ao próximo, pela caridade, 
pela partilha. É na dádiva que demonstramos a nossa filiação Divina.  

Quando o Senhor diz que um dia teve fome, sentiu-se desnudo ou 
mesmo estrangeiro, alguém Lhe diz: “Senhor, quando te vimos com fome, 
e te demos de comer? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou 

nu e te vestimos?” [1]  
Como gostaríamos de ver Jesus fisicamente no nosso meio e como 

naturalmente o cumularíamos de tudo o que é de melhor. Mas Ele 
apresenta-se no nosso meio “disfarçado”, como um mendigo maltrapilho, 
de quem nos afastamos, não lhe dando atenção. Se porventura pararmos 
para lhe dar atenção e pensarmos que aquele mendigo pode ser JESUS, 
então estamos a ouvir as Suas palavras: “Em verdade vos digo que, 
quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me 
fizestes.” [2] 

É desejo do Senhor que cresçamos no Amor, partilhando com o 
próximo aquilo que temos, não por coacção, mas na liberdade e na 
vontade de servi-Lo em cada um daqueles que connosco se cruza.  

Diz-nos o Pai neste ditado: “Se Me vires em cada um deles, bendito 

és tu porque estás no Caminho e prestes a tocar-Me.” Tocar em Jesus 
implica mais do que o conhecimento da Escritura, muito mais do que 
momentos devocionais ou outros actos chamados de espirituais; implica 
romper por entre a multidão que O envolve para receber Dele uma 
bênção, tal como fez a mulher que precisava de uma cura física (Lucas 
8:43-48); implica correr para Ele como fez o cego Bartimeu, lançando de si 
a capa que o impedia de se apressar e aproximar-se de Jesus (Marcos 

10:46-52); implica dádiva de vida. 
Continuando, chegamos a estas Palavras do Pai: “Se Eu estou em 

vós, Eu chego aos vossos irmãos também através de vós (...) Nos tempos 
que correm Eu preciso de agir através de vós (...) Através de vós, Eu Me 
personifico e toco nos Meus filhos.” Estas palavras do Senhor são, para 
cada um que as recebe como palavras de Deus, uma responsabilidade, 

pois é através de cada um de nós que o Pai se mostra ao mundo, 
procurando atraí-lo para Si.  
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A certa altura, no decorrer de uma revelação que estávamos 
recebendo, o Senhor disse-nos: “Não quero que pregueis Jesus, quero que 
sejais Jesus.” Estas palavras ecoam ainda nos nossos ouvidos. Podem 
parecer difíceis de levar à prática, mas este é o convite e tem base na 
Escritura, pois foi Jesus mesmo que nos comissionou para essa tarefa. 
Felizmente já são muitos os que ao longo dos séculos deixaram marcas do 
Divino Mestre, no Amor, na Caridade e na dádiva total e devem ser para 
nós um exemplo de vida a seguir.  

Temos o privilégio de sermos escolhidos para o trabalho da 
Caridade e, como um dia o Senhor nos disse: “A caridade dói”; quando a 
caridade não dói, então é porque ainda a praticamos como um apêndice à 
nossa vida e não como parte dela. 

A Escritura descreve esta comissão de serviço: “Não me escolhestes 
vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis 

fruto, e o vosso fruto permaneça...” [3]  
Que cada um de nós possa juntar estes frutos no Além, começando 

o trabalho do Amor e da Caridade; sabendo que quanto mais nos 
dedicamos ao Senhor, mais degraus subimos nos patamares da alegria do 
espírito e na unção do Alto.  

Façamos não a caridade do primeiro céu, ou mesmo do segundo, 
mas sim a do terceiro céu que implica a dádiva total. Pode ser difícil mas 
é possível; tão-somente almejemos a perfeição diante do Senhor, como 
aconteceu quando Jesus aconselhou o jovem rico que aparentemente 
cumpria tudo o que a religião orientava, mas ainda não tinha atingido a 
perfeição. (Mateus 19:16-22)  

Quando o nosso Jesus estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, 
será fácil estreitar o relacionamento com Ele, como nos é proposto no 
ditado: “Este é o primeiro exercício para vos preparardes para Mim: 
caridade de coração, caridade de dádiva, a caridade do Amor.” 

Que cada um de nós possa tirar o melhor proveito das palavras 
finais do nosso Pai: 

“Ponderai, meditai e orai a Mim.” 
Fraternalmente em Cristo. 

 

Pr. Egídio 

 
[1] Mateus 25:37-39 [2] Mateus 25:40 [3] João 15:16. 

 

 

*** 
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“RECADOS DO PAI” 

 
“Se vires um pobre no chão, pára, ajoelha-te e coloca o teu 

casaco sobre ele. Olha-o nos olhos, pergunta-lhe o que lhe vai no 
coração e entrega a tua vida por minutos a ajudar aquele que é teu 
irmão e sofre. Se vires um doente e te disserem onde mora, sai da 
quietude da tua casa e vai confortar-lhe o coração.  

Se te lembrares dos presos que estão no meio da solidão e 
envoltos em espíritos doentes, então levanta-te e visita-os. 

Se Me vires em cada um deles, bendito és tu porque estás no 
Caminho e prestes a tocar-Me. Esta é a caridade espiritual. Não 
precisais de bens, nem de dinheiro para dar-lhes Amor. 

Só precisais do coração para amar, das mãos para afagar, dos 
pés para caminhar, dos ouvidos para escutar, da boca para orar e 
dos Meus olhos para em cada um Me fazerdes presente através de 
vós. Vós sois espírito em acção. Se Eu estou em vós, Eu chego aos 
vossos irmãos também através de vós. 

No toque, o homem sente e o quebrantamento desce sobre ele e 
o testemunho lhe toca. Nos tempos que correm, Eu preciso de agir 
através de vós, porque o mundo não é receptivo ao Espírito, mas 
sim à matéria. Através de vós, Eu Me personifico e toco nos Meus 
filhos. 

Elevai os vossos corações. Abri as vossas mãos e reparai 
nelas. Pensai no que podeis fazer com elas:  

Podeis curar, mesmo sem o Meu poder. 
Podeis tratar, mesmo sem o Meu poder. 
Podeis amar e acariciar, mesmo sem o Meu poder. 
Por isso, para que quereis o Meu poder, se ainda não sabeis 

tocar num irmão vosso? 
Quantas vezes abraçastes um sem-abrigo? 
Quantas vezes olhastes fundo no sofrimento de uma criança? 
É isto que vos falta, Meus filhos. Abri os vossos corações.  
Vós fazeis a caridade que todos os que estão no primeiro Céu 

fazem, mas Eu de vós quero mais. Quero a caridade do segundo Céu, 
a caridade da dádiva, da entrega, do sofrimento e não a caridade do 
conforto, em que dais o que tendes, o que vos sobra e o que vos dão. 
Dais o vosso tempo e o vosso trabalho. E o vosso coração?  

Este é o primeiro exercício para vos preparardes para Mim: 
caridade de coração, caridade de dádiva, a caridade do Amor. 

Depois, vem outro momento de caridade e aí já tendes de 
possuir um pouco do Meu poder: é a caridade da libertação, em que 
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saís para limpar espíritos e preparar almas. Mas este trabalho será 
depois do Amor vos preencher e souberdes olhar nos olhos de quem 
sofre. 

Para isso, Meus filhos, ireis fazer um trabalho de busca e 
aprendizagem. Ireis pensar nas enfermidades espirituais que já vos 
apareceram, as que tivestes conhecimento pela Palavra e aquelas 
que vos darei por discernimento; ireis agrupá-las por grau de 
gravidade em função do sofrimento que provoca nos Meus filhos. E 
depois, mais tarde, vos direi como tratar. 

Ponderai, Meus filhos, se realmente é este o caminho que 
quereis traçar porque, a partir daqui, os vossos pés e os vossos 
corações vão sangrar ao sentirem o sofrimento dos vossos irmãos.  

Tendes razão quando falais na separação da Divindade 
quando suei o Meu sangue. Nesse momento, todo o poder do Pai que 
estava no Filho o deixou para que o sofrimento e a humilhação 
total descessem sobre Mim, e Eu sentisse o sofrimento que o pecado 
trouxe ao mundo e ao homem. Tudo aconteceu para Eu sentir e 
perceber o quanto a matéria aprisiona e maltrata os Meus filhos. 

Satanás tudo fez para retirar dos Meus filhos o dom do Amor, 
mas o Reino é Meu e a força dos sentimentos, do pensamento, da 
emoção é superior à matéria. Por isso, Meus filhos, trabalhai o 
coração porque é aí que Eu resido. 

Não tenhais medo ou receio de falhar, porque se a vossa 
vontade estiver em Mim, Eu vos darei a mão em todo o caminhar e, 
como um de vós disse, vos lavarei os pés com a Minha água. 

Ponderai, meditai e orai a Mim. 
Eu vos amo. Amém.” 

 
 

*** 
 
 

EXCERTOS D’O GRANDE EVANGELHO DE JOÃO 
 

O MOTIVO E FINALIDADE DAS MOLÉSTIAS 
 
Manifesta-se um greco-judeu: Por que o homem só consegue chegar a 

Deus por meio de dores e sofrimentos? Não poderia isto suceder dentro de 
uma vida salutar e isenta de atribulações? 
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Digo Eu: Tal depende unicamente dele mesmo. A maioria das 
moléstias são consequências de pecados praticados desde jovem até à 
velhice, tornando-se finalmente hábito. Existem enfermidades herdadas 
pelos antepassados, e não é viável culpar-se a Deus por tal sofrimento. 
Poderia obstar-se que, caso a criatura tivesse aprendido directamente de 
Deus como viver dentro da justa ordem do mundo, e ela não o fazendo, é 
evidentemente responsável quando contrai sofrimentos variados; tendo, 
porém, como mestre a Natureza e as experiências negativas e más, é ela sem 
culpa dos seus sofrimentos e merece toda a piedade. 

Concordaria plenamente se assim fosse. A criação do primeiro casal 
no Paraíso provou o contrário, pois foi ininterruptamente ensinado por 
Deus durante mais de cem anos. Além disso, foram naquela época 
inspirados por Ele videntes e profetas, encarregados de ensinar as criaturas 
já com inclinações mundanas, revelando-lhes a vontade divina. 

Em tais circunstâncias, ninguém podia afirmar não ter tido ciência 
de como aplicar a vontade do Pai. Os homens, porém, entregaram-se ao 
conforto material, construíram cidades e obras monumentais, apaixonando-
se de tal forma pelo mundo que se esqueceram de Deus e até mesmo O 
negaram. Ainda que aparecesse um profeta inspirado por Deus, era 
simplesmente escarnecido e ninguém dava ouvidos às suas palavras. 

Tais pessoas só podiam enriquecer o seu raciocínio e prudência 
através de experiências dolorosas, determinando deste modo uma regra de 
vida cansativa. Estas regras constituíam, por exemplo entre o grande 
número de pagãos, na maior parte pecados contra a Ordem verdadeira e 
divina, tendo como resultado toda a sorte de males físicos e psíquicos. 

Deus querendo conservar para a vida eterna uma alma desta índole, 
tem que ajudá-la por moléstias físicas, fazendo com que se desprenda do 
mundo pelas dores, sem as quais seria atraída e tragada pela matéria, a sua 
morte e condenação. Eis por que as criaturas tanto padecem na Terra. 

Nós, também, teremos muito que sofrer pelos homens 
pervertidos por própria culpa. De tais sofrimentos não nos cabe 
responsabilidade, como se não tivéssemos noção da Ordem divina dentro da 
vida, agindo de modo contrário – e sim, o nosso padecimento despertará 
os ignorantes, no sentido de perceberem quão pouco valor ligamos à 
existência terrena, ao passo que a vida da alma deve ser 
importantíssima quando, por amor a ela, se renuncia às vantagens 
materiais. Vede, nisto consiste a própria salvação das criaturas, da morte 
à vida. Agora basta sobre este assunto! Vamos entrar, que o almoço está 
pronto. 

Os greco-judeus não se querem conformar que eles, como posteriores 
divulgadores do Meu Verbo, tivessem que sofrer e até mesmo arriscar a sua 
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vida. Eu repito a eles a sentença já conhecida: De agora em diante perderá a 
vida, quem a amar; quem a desprezar e dela fugir, conservá-la-á para 
sempre. 

Dizem eles: Mas como? Quem pode entender tal coisa? 
Digo Eu: É o seguinte: De que adiantará ao homem ganhar o mundo 

inteiro nesta vida, se a sua alma for prejudicada? Quais seriam os meios de 
libertação para ela? Por isso deve a criatura aproveitar a sua 
existência somente para conquistar a vida eterna da alma. Assim 
não fazendo, é ela própria culpada; se aniquila, ou no mínimo enfraquece a 
sua força psíquica, a ponto de necessitar um tempo enorme, no Além, para 
concatenar-se a fim de poder ingressar em uma consciência mais lúcida. 
Pois enquanto a alma ainda se prender com certa inclinação à vida 
física e às suas vantagens, não poderá renascer inteiramente; não 
tendo alcançado o renascimento, não poderá ingressar no verdadeiro Reino 
de Deus, porquanto nele não consegue subsistir um átomo de matéria. 
Agora sabeis o bastante, vamos entrar. 

Em seguida almoçamos e poucos foram os comentários. 
 

NÃO É O SABER,  
MAS A ACÇÃO CARIDOSA QUE TRAZ FELICIDADE.  

A JUSTA ABASTANÇA 
 
Retruca o fariseu, sobremaneira admirado: Somente agora reconheço 

seres Tu pleno do Espírito Divino, pois só Deus pode transmitir tais 
conhecimentos. Onde fica o intelecto humano mais preparado, adquirido 
por experiências na observação de factos externos? Que vem a ser o homem, 
pequeno e limitado, perto de Deus? Jamais pode ele abarcar por si mesmo o 
Ser Divino e a Sua natureza intrínseca. 

Desejava apenas que o Templo todo fosse penetrado por tal Luz; 
entretanto, não é possível, devido ao atraso geral. Nós sete, às vezes 
meditamos acerca de tais problemas, e quão difícil era assimilá-los. Qual 
não seria a situação dos nossos colegas que nunca procuraram aprofundar-
se e sim tratavam apenas de passar bem. 

Quão certas são as palavras de David: Não somos nada perto de Ti, 
Senhor! Não devemos confiar no socorro humano, sem efeito real. 
Percebemos agora o aproveitamento nulo das leis templárias. Senhor e 
Mestre, não nos abandones com o Teu Espírito. 

Respondo: Quem permanecer na Doutrina, estará Comigo e Eu 
com ele. Quem abandonar a Minha Doutrina pela atitude, ter-Me-á 
abandonado e a vida não estará com ele. Eu sou o Verdadeiro Dia da 
Vida! Quem prosseguir neste Dia não se ferirá, e quem trabalhar em tal 
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Dia colherá o justo prémio da Vida. Por ora sabeis o mais necessário, o 
restante virá oportunamente. Todavia, não é só o Saber a trazer 
felicidade, e sim, a acção. 

Existe uma acção dupla: uma egoísta dirigida ao mundo; 
outra justificada dentro do mundo, por verdadeiro amor a Deus e ao 
próximo. Na primeira, o homem busca o julgamento e a morte eternos; na 
segunda, Amor e Graça de Deus e a Vida Eterna da alma. 

Não quero dizer com isso não dever o homem entregar-se ao trabalho 
e à economia, pois Eu mesmo recomendo muito zelo e economia justa. Isso 
tudo deve ser feito para alcançar uma reserva que a cada momento possa 
socorrer a pobreza. Tudo o que for feito aos pobres em Meu nome 
considero feito a Mim, dando a Minha bênção aqui e no Além. Quem 
apenas trabalhar para si e seus filhos, sem hesitar em açambarcar bens 
alheios, não deve aguardar a Minha protecção, e no Além não poderá 
enfrentar o Meu Trono de Graça, pois será levado ao cárcere da pior treva. 
Lá haverá choro e ranger de dentes, e tal alma dificilmente alcançará a 
plena visão de Deus. 

Quem passar da economia egoística à avareza completa é 
demónio em figura humana, reagindo constantemente contra o 
Espírito de Deus, puro Amor, e por isso é excluído para sempre da 
bem-aventurança. Tão certo existe Céu, tão certo há o inferno cujo verme 
jamais morre e cujo fogo nunca se apagará. Quem lá ingressar de modo 
próprio jamais sairá pelo livre-arbítrio, redundando na morte certa e eterna 
da alma. Lembrai-vos disto e evitai cairdes no egoísmo, amor-próprio, 
avareza e orgulho. De todos os demais pecados, o homem consegue libertar-
se mais facilmente.  

Observai Lázaro, um dos homens mais ricos de toda a Judeia. Não o é 
para si, mas para milhares de pobres que dele recebem trabalho e 
subsistência; por isso é abençoado e, caso morra, ressuscitá-lo-ei para viver 
em benefício dos necessitados. Não verá nem sentirá a morte, pois poderá 
determinar o dia da sua partida para entrar no Meu Reino, sempre aberto 
para ele poder habitar Comigo na Minha morada eterna. 

Por aí vês não ser Eu somente amigo dos pobres, e sim, 
igualmente dos ricos, quando aplicam a sua fortuna na intenção de 
Deus, Verdadeiro e Justo. Quem for rico, faça o mesmo, que viverá. 

Sumamente comovido, Lázaro diz: Senhor, Pai bondoso, que faço eu 
de bom para merecer tanta graça? 

Respondo: Sei das tuas acções e qual o seu móvel; por isso não te 
admires do Meu elogio perante todos. Disse certa vez a um rico que 
pretendia seguir-Me, mas que estava preso aos bens terrenos: Vende 
primeiro os teus imóveis, distribui a tua fortuna entre a pobreza, depois 
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vem e segue-Me. Como não conseguisse desprender-se, ficou triste e se 
afastou. 

No teu caso digo: Compra ainda outras propriedades; pois os teus 
bens já pertencem aos necessitados que gastam a maior parte dos lucros. A 
um rico, preso aos bens, afirmo ser mais fácil um cordame passar pelo fundo 
de uma agulha, do que ele entrar no Reino do Céu. 

Existem pobres que, ao receberem dinheiro por parte de um 
rico bondoso, esbanjam-no e se mostram ingratos. Ninguém deve 
por isso alterar-se. 

 Quanto menor a gratidão na Terra, tanto maior o prémio no 
Além; pois só deste modo demonstram a sua semelhança com Deus, 
que igualmente faz irradiar o Sol sobre bons e maus. 

Digo mais: Fazei o Bem aos inimigos, orai pelos que vos 
amaldiçoam e abençoai os que vos odeiam e perseguem, e tereis 
acumulado brasas sobre as suas cabeças, transformando a sua índole 
maldosa para o bem e para a atitude nobre.  

Emprestai o vosso dinheiro supérfluo a quem não pode 
restituí-lo com juros e convidai à mesa os que não podem oferecer-
vos o mesmo, que ajuntareis no Céu grandes tesouros para a vossa alma. 

Se fores rico e alguém te procurar, muito embora tenha 
abusado da tua generosidade, adverte-o com carinho, mas não o 
prives do teu amor. 

Ele se modificando, terás feito dupla caridade; não melhorando, não 
deves aborrecer-te com ele, pois ao lado da pobreza material existe a 
espiritual, maior e mais lastimável. 

 
 

(O Grande Evangelho de João – VI – 162,227) 

 
 
 
 

*** 
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EXPLICAÇÃO DE TEXTOS DA ESCRITURA SAGRADA 
 

(Revelação dada pelo Senhor ao profeta Jakob Lorber) 
 

Capítulo 15 
 

“Trouxeram a jumenta e o jumentinho, 
e sobre eles puseram as suas vestes,  

e fizeram-no assentar em cima.” 
  (Mateus 21:7) 

 
A jumenta se encontrava atada quando foi encontrada pelos 

discípulos e pertencia a um homem do mundo. Isto representa a 
simplicidade, humildade e amor presos pelo mundo, ou seja, o espírito ainda 
não liberto, muito embora inteiramente voltado para o Senhor em sua 
constituição humilde e amorosa, aceitando toda a sua finalidade no Senhor. 
Então o Pai envia os Seus servos para libertá-lo e conduzi-lo junto Dele, e o 
mundo perdeu todo o direito de posse a quem o Senhor diz: Necessito dele! 

Porque foi também o animal feminino? Porque a jumenta é mais 
fortemente apontada como a máxima humildade e o amor fecundo. 

Agora ela se encontra junto do Senhor; e os discípulos a cobrem com 
as suas roupas, quer dizer: Tão logo a verdadeira humildade e o amor 
fecundo estão com o Senhor, eles são imediatamente vestidos com a 
verdadeira Sabedoria. Pois as roupas representam a utilidade da Sabedoria; 
quanto mais simples, tanto maior grau de Sabedoria divina possuem. 
Somente o amor e a humildade estão desnudos. 

Se forem cobertos com roupas extraordinárias e sumptuosas, provam 
que a Sabedoria é maior e mais forte que o amor; por isso, os espíritos 
angelicais no Céu da Sabedoria são vestidos com grande pompa. Mas os do 
mais elevado Céu, que são puro amor para com o Senhor, apresentam-se 
com simplicidade e às vezes até totalmente desnudos quando o seu amor 
para Ele atingiu o máximo grau. 

Portanto, as vestes pobres dos discípulos com que cobriram a 
jumenta representam a Sabedoria pura e divina, e quando tal sentimento 
fecundo é vestido com ela, por humildade, só então é perfeitamente prestável 
a aceitar e carregar o Senhor, tornando-se uno com Ele. 

Mas Ele mesmo o conduz, sendo impossível um passo em falso, e o 
rumo vai directamente à Cidade de Deus, ou seja, o Seu Reino Eterno ou a 
Verdadeira Vida Eterna! 

Alguém poderia obstar: O Senhor não poderia ter mandado buscar 
um cavalo ou pelo menos um burro bem amestrado no lugar da jumenta? 
Certo! Qualquer animal teria prestado o mesmo serviço. Um leão, um tigre, 
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uma pantera, um camelo, um elefante, um cavalo, uma mula, todos eles 
teriam sido mais fortes e obedecido ao Senhor do Universo – Criador de 
todas as coisas – a um simples aceno, e além disto teria sido mais vistoso 
que uma fraca jumenta. 

Isto está certo – tratando-se de um homem. Mas o Senhor – a Ordem 
e significado originais de todas as coisas – não age como humano, pois tudo 
Nele se achava simbolicamente na Ordem mais imutável e útil para a 
Eternidade. 

Os animais fortes designam geralmente meros conhecimentos e 
sabedoria; mas falta-lhes o elemento fecundador do amor e da humildade na 
sua mais profunda simplicidade. 

Se o Senhor tivesse escolhido um animal forte, teria de facto 
demonstrado que o homem deve atirar-se no enriquecimento das ciências, 
conhecimento e toda a sabedoria. Deveria estudar na medida do possível 
todas as bibliotecas do mundo. Mas o Senhor bem sabia o que fez, 
persistindo assim o axioma: “Tão logo comeres da árvore do conhecimento 
não abençoado, morrerás!” 

Cavalgando uma jumentinha coberta de vestes simples, o Senhor 
demonstrou a todas as criaturas que deveriam imitá-Lo, seguindo apenas o 
amor nascido da humildade. Então Ele as libertará do mundo e as vestirá 
com a verdadeira Sabedoria, e Ele mesmo as conduzirá, assim como ela O 
conduziu com amor no coração e nas costas de sua humildade. 

O homem não deve montar cavalos, camelos, leões, panteras e tigres, 
isto é: não deve ir à caça do conhecimento, sapiência e erudição, pois tudo 
isto é fruto da árvore do conhecimento; mas sim persistir no amor e 
humildade verdadeiros, à espera do Senhor. E quando chegar o tempo, Ele 
virá para libertá-lo e abençoará a árvore do conhecimento, ou seja: a 
jumentinha será coberta de vestimentas e o homem poderá saborear desta 
árvore todos os frutos da verdadeira Sabedoria para eternidades! 

 

*** 
 

MENSAGEIROS DA LUZ 

                                                                                                                         
          Sentada numa pedra à beira-mar, num radioso dia de sol, 
delicio-me apreciando a natureza e as dezenas de gaivotas que, 
fazendo voos rasantes em conjunto, deixam-nos aperceber que 
algumas lideram o grupo. E quando qualquer ser humano as 
perturba, levantam voo de forma sincronizada, formando um grupo 
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coeso, seguindo a que tomou a iniciativa como se fosse uma ordem, 
enquanto emitem sons cujo significado só elas conhecem.  

Então, um homem aproximou-se de um monte que jazia na 
praia composto de algas, caranguejos ainda vivos e pequenos 
peixes. Debruçou-se, apanhou braçadas dessa amálgama de 
despojos da pescaria da manhã e começou a atirá-los às aves que se 
haviam afastado com a interferência dessa pessoa, mantendo-se a 
relativa distância. Mas ao verem que o alimento lhes era facultado 
de forma acessível, formou-se um reboliço entre elas. De imediato, 
algumas delas correram a apanhar o seu quinhão e comer a iguaria. 
Outras, desconfiadas e indecisas, tardavam em aproximar-se; outras 
ainda, tendo perdido a hipótese por desprezo à oportunidade, 
tentavam roubar a comida presa nos bicos das que tinham ido 
inicialmente buscá-lo sem vacilações.  

É assim entre as aves, os outros animais e a raça humana.  
Vamos transpor a cena acima descrita para a vida espiritual.  
Imaginemos que Jesus diz aos Seus filhos, enquanto se dobra e 

recolhe as braçadas, resultado da Sua faina: Ide e dispersai o 
alimento por aqueles que necessitam, pois não desejo que nenhum 
morra de fome; naturalmente Ele está a referir-se à fome da Sua 
palavra e do Amor ao próximo. Os obedientes assim procedem, 
recolhendo e repartindo o sustento espiritual da Fonte do Poder e da 
Vida que o Altíssimo disponibiliza em abundância. Todavia, alguns 
querem obter esse alimento sem esforço, de modo que roubam, ou 
tentam roubar, o que os  outros possuem, desviando-os do caminho 
iniciado, ou perseguem o seu detentor com persistência, não lhe 
dando tréguas a fim de  o fazer  desistir e abdicar do seu quinhão – 
da porção espiritual que lhe foi dada.   

Na Terra, ombreamos com mundos invisíveis aos olhos 
humanos, que tentam impedir-nos de seguir os ensinamentos de 
Jesus até ao final da nossa jornada, para vivermos felizes e em paz, 
como é o desejo do nosso Pai e Senhor. 

Deus é claro quando afirma que teremos de enfrentar as hostes 
espirituais do mal que tudo farão para que a Sua obra não se realize. 
Ou seja, há que estar preparado para uma guerra sem tréguas! 

Alguém entre nós recebeu do Alto a seguinte chamada de 
atenção: 

“Os meus verdadeiros filhos são mensageiros da Luz. Um 
mensageiro da Luz é o divulgador do Poder e Amor do Pai. Eles 
vieram ao mundo com uma missão: A de informar, testemunhar, 
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iluminar (quem não consegue ver, ou está confuso), com a Luz que vos 
foi dada para dela fazerdes bom uso (…)  Há muitos mensageiros da 
Luz, mas não são suficientes. (…) E por não ser fácil e exigir de vós 
uma submissão completa, muitos não cumprem a sua missão nem 
trilham o caminho que deveriam seguir “. 

Voltemos atrás, e façamos uma alegoria das gaivotas na praia, 
colocando-nos no seu lugar: Quando inesperadamente, a um sinal 
silencioso do Senhor alguém levanta voo, naturalmente será seguido 
por outros. Para onde foram essas almas? Para os lugares celestiais 
que o Altíssimo tem preparado para aqueles que não receiam 
ensinar, testemunhar e proclamar a Verdade que o Pai tem vindo a 
ensinar ao longo dos séculos.  

Essa Verdade e esse Poder outorgados pelo Pai aos Seus filhos 
não são outros, senão “os trabalhadores da última hora”.  

Estes trabalhadores convocados por último nunca serão 
suficientes, pois “a seara é grande e poucos os ceifeiros”. 
Infelizmente, são poucos aqueles que se entregam à prática diária do 
bem, do testemunho, da partilha e do amor incondicional. Estes não 
esperam que se lhes diga ‘obrigado’, porque sabem que antes de 
mais estão a fazer o bem à sua própria alma. Essa tomada de 
consciência é essencial para que haja alegria e a sensação de missão 
cumprida.  

Tempos virão em que não haverá mais oportunidade, e cada 
um recolherá as delícias dos frutos que semeou e que o Senhor fez 
florescer e amadurecer.  

Os que nada semearam terão de assumir a responsabilidade 
da sua inércia. Porque podendo fazer o bem e não o fazendo, é agir 
contra a Ordem Divina, por omissão.  

Tal como as gaivotas, corramos para receber a porção que 
Jesus dispersou durante a Sua vida quando caminhou sobre a Terra; 
deixando-nos o Seu Verbo, ensinamento e vida para a nossa alma e 
o nosso espírito.  

Quando o Senhor nos diz: “O que preserva o amante do seu 

Amor maior terá a sua recompensa”, nós cremos que Ele nos está 
prometendo uma bênção incomensurável que nos espera na 
Eternidade, mas que pode ser vivenciada durante a nossa existência 
terrena. 

A Ele, a nossa profunda e eterna gratidão.  
 

Irmã Manuela 
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Leia a Bíblia e ‘O Grande Evangelho de João’ 

“A Luz Completa” 
 

“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele 
vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos 
anunciará o que há-de vir.” (Evangelho de João 16:13) 

“Eis a razão, porque agora transmito a Luz 
Completa, para que ninguém venha a desculpar-se 
numa argumentação errónea de que Eu, desde a minha 
presença física nesta terra, não Me tivesse preocupado 
com a pureza integral de Minha doutrina e de seus 
aceitadores. 

Quando voltar novamente, farei uma grande 
selecção e não aceitarei quem vier escusar-se. Pois 
todos os que procurarem com seriedade acharão a 
verdade.” (O Grande Evangelho de João – volume I – 91:19-20)  
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